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Sinterklaas 

Hoe fijn dat we in deze tijd, waarin we al zoveel maatregelen hebben gehad en ingevoerd, er gewoon 

een sint met pieten op school is geweest. De Ouderraad had een mooie huiselijke plek gecreëerd in 

de gymzaal waar alle kinderen even op visite konden bij sint, Pedro & Pablo! Een woordje, dansje, 

kunstje of gewoon genieten van het lekkers. De OR heeft ook nog gezorgd dat alle thuisblijvers 

voorzien zijn van een cadeautje of iets lekkers. In de groepen 5 tm 8 waren weer prachtige surprises 

gemaakt….heel creatief allemaal. We wensen iedereen een heel fijn sint weekend en wij hopen van 

ganser harte dat wanneer sint weer vertrekt naar Spanje hij ook het “virus” meeneemt!  

 

Kerst 

Meteen na dit weekend gaan we de kerstsfeer opzoeken, bomen in de school en de nodige versiering 

is door de OR opgehangen. De avond kerstviering, woensdag 22 december, komt te vervallen. Wij 

vinden het geen goed idee om na 17.00 uur iedereen weer naar school te halen. In samenspraak met 

de OR bespreken we wat het nieuwe plan zal zijn. Meer info hierover volgt nog.  

 

Personeel 

Ondanks de vele besmettingen in verschillende groepen, hebben we in ons team tot nu toe alleen 

maar “negatief geteste leerkrachten”. Met soms wat schuiven in de bezetting is het ons toch gelukt 

om de groepen te vervangen. De ondersteuning, buiten de groepen, is hierdoor niet altijd gelukt. 

Jammer, is even niet anders. Juf Lieke van groep 6 is ondertussen met zwangerschapsverlof, juf Joyce 

vervangt als pooler, op donder- en vrijdag de groep tot aan de kerst. Juf Jarmaine is helaas nog niet 

voldoende hersteld om haar taken op te pakken. Juf Jessie zal deze taken voorlopig in groep 7 & 8 

nog oppakken.  

 

Maatregelen en handelen 

De afgelopen week heb ik meerdere malen bericht ontvangen over het handelen nav besmettingen, 

nauw contact en quarantaine. De stappen die hierin worden gezet, zijn meestal na overleg met de 

GGD. Vanaf vandaag is er ook weer een vernieuwde beslisboom, deze helpt ook om op de juiste 

manier te handelen. Mocht u twijfelen, weet ons dan te vinden.  

 

Medezeggenschapsraad 

Onze MR is op zoek naar een nieuw ouderlid, kandidaten mogen zich melden bij 

k.verkade@cadansprimair. De laatste notulen vinden jullie op de website en in de link.  

https://cadansprimair-live-3f72ff0246a9483fbd40-f8dc248.divio-

media.org/filer_public/b7/bc/b7bc3d77-d671-4b89-bdaa-

7c9fbefe4fd3/notulen_mr_vergadering_24-11-2021.pdf  
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